مأدبة إفطار لطالب EDU-SYRIA
الزرقاء ،األردن .في يوم الثالثاء الموافق  22ايار  ،2018نظم برنامج  ،EDU-SYRIAالذي تديره
الجامعة األلمانية األردنية بتمويل من الصندوق اإلئتماني “مدد”  ،مأدبة إفطار ل  300طالبا مستفيدين من
المشروع.
وقد أقيم حفل اإلفطار في جامعة الزرقاء بحضور فريق مدد و وفد من بعثة االتحاد األوروبي الى األردن
وممثلين من السفارة االلمانية في االردن وفريق إدارة المشروع من الجامعة األلمانية األردنية .كما حضر هذا
الحدث رئيس مجلس إدارة الجامعة ورئيس جامعة الزرقاء.
وعبر الدكتور ضياء أبو طير مدير المشروع عن أهمية مشاركة الطالب في نشاطات مختلفة من أجل
التعرف على تجاربهم وتحدياتهم خالل دراستهم .وأضاف أن ” “Edu-Syriaتتيح للطالب السوريين
واألردنيين فرصة مميزة إلكمال تعليمهم في مجاالت مختلفة .واكد ابراهيم الفي مدير التعاون في بعثة
االتحاد االوروبي الى االردن على دعم االتحاد االوروبي لقطاع التعليم في االردن ،حيث قال " :اليوم كلنا
شاهدون على حماس الطالب من الالجئين السوريين المنتفعين من دعم االتحاد االرووبي في االردن
الستكمال دراساتهم".
ويهدف االفطار الى بناء التواصل بين الطالب المنتفعين من المنحة وجميع القائمين عليها .كما و يبرز اثر
االلتزام الفعال لالتحاد األوروبي تجاه مساعدة الالجئين السوريين على التعامل مع أزمتهم اإلنسانية.

نبذة عن صندوق اإلئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي لالستجابة أللزمه السورية ،صندوق مدد:
منذ تأسيسها في ديسمبر  ،2014يتم توفير حصة متزايدة من المساعدات غير اإلنسانية من خالل االتحاد
األوروبي للبلدان المجاورة لسوريا من خالل الصندوق اإلئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي لالستجابة أللزمه
السورية ،صندوق مدد .ويأتي الصندوق اإلئتماني استجابة متكاملة للمعونة المقدمة من االتحاد األوروبي
لألزمة ،ويعالج االحتياجات االقتصادية والتعليمية واالمنية واالجتماعية طويلة األمد لالجئين السوريين في
البلدان المجاورة مثل األردن ولبنان وتركيا والعراق ،ويدعم المجتمعات المضيفة المفرطة ،إداراتهم .واليوم،
فإن الصندوق اإلئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي هو أيضا أحد األدوات الرئيسية التي سيتم من خاللها تنفيذ
أولويات الشراكة الجديدة بين االتحاد األوروبي واألردن ولبنان.
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en

نبذةعن مشروع التعليم السوري/االردني:
يقوم مشرررروع تعليم السررروريين الذي تنفذه الجامعة االلمانية االردنية لمسررراعدة الالجئين السررروريين في األردن
واألردنيين األ قل ح ظا ً في المجتم عات المضرررررري فة لالجئين وتمكينهم من الوصررررررول للتعليم ال عالي من خالل
مجموعة من برامج المنح الدراسرررررية .ومن الجدير بالذكر أن مشرررررروع تعليم السررررروريين هو مشرررررروع يدعم
استراتيجية "جيل غير ضائع" ،والتي تهدف إلى تزويد المتضررين من النزاع بالفرصة لتشكيل مستقبل أكثر
استقرارا وأمانًا .
ً
ويتكون المشروع الذي تديره الجامعة األلمانية األردنية بإشراف الدكتور ضياء أبو طير من مرحلتين:
إلعطاء الفرصة للطلبة في الحصول على درجة أكاديمية أو مهنية تسهم في الجهود المستقبلية إلعادة بناء
االقتصاد السوري ،علما بأن صندوق مدد االئتماني يقدم دعما للمشروع بقيمة  11مليون يورو.
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